
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

08.04. 2019 р.                            № 449 

Про затвердження складу команди
Природничої школи  учнівської молоді
для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Положення про Природничу школу
учнівської  молоді,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 31 січня 2015 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України від 14 лютого 2015 року за № 160/26605,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад команди Природничої школи учнівської молоді для
участі  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2018/2019 навчальному році
(наукові  відділення  «Хімія  та  біологія»,  «Екологія  та  аграрні  науки»),  що
додається.

2.  Національному еколого-натуралістичному центру учнівської  молоді
(Вербицький  В. В.)  забезпечити  участь  команди  Природничої  школи
учнівської  молоді  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої  академії  наук України в 2018/2019
навчальному році.

3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                         Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і 
науки України
08 квітня 2019 р. № 449 __

СКЛАД
команди Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 
в 2018/2019 навчальному році 

(наукові відділення «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»)

Наукове відділення «Хімія та біологія»

секція «Загальна біологія»
Тацюк
Петро Богданович

учень  11  класу  Городенківської  гімназії  імені
Антона  Крушельницького  Івано-Франківської
області

секція «Біологія людини»
Коваленко
Яна Олегівна

учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 9  Покровської  міської  ради  Донецької
області

секція «Зоологія, ботаніка»
Білецька
Маргарита Ігорівна

учениця  10  класу  Харківської  гімназії  № 116
Харківської міської ради Харківської області

секція «Медицина»
Гурьєвська Ангеліна 
Євгеніївна

учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 1 Покровської міської ради Донецької області

секція «Валеологія»
Литвинюк
Марія Віталіївна

учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 1 м. Покровська Донецької області

секція «Психологія»
Голофеєва
Катерина Олегівна

учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 9  Покровської  міської  ради
Донецької області

секція «Хімія»
Пелипець
Єлизавета Ігорівна

учениця 11 класу Марганецької гімназії,  вихованка
міського еколого-натуралістичного центру дітей  та
учнівської  молоді  виконавчого  комітету
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області



Наукове відділення «Екологія та аграрні науки»

секція «Екологія»
Прохоренко
Вероніка Андріївна

учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 9  Покровської  міської  ради
Донецької області

секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»
Чура
Аліна Станіславівна

учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 1 Покровської міської ради Донецької області

секція «Агрономія»
Бєляєва
Катерина Ігорівна

учениця 10 класу Марганецької гімназії, вихованка
міського еколого-натуралістичного центру дітей  та
учнівської  молоді  виконавчого  комітету
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області

секція «Ветеринарія та зоотехнія»
Гончар
Юлія В’ячеславівна

учениця  11  класу  Харківської  гімназії  № 116
Харківської міської ради Харківської області

секція «Лісознавство»
Єрьоміна
Анастасія  Юріївна

учениця  11  класу  Костянтинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 9
Костянтинівської міської ради Донецької області

секція «Селекція та генетика»
Жулковська
Злата Юріївна

учениця  10 класу комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької  міської
ради» Волинської області

Генеральний директор
директорату інклюзивної 
та позашкільної освіти                     В. В. Хіврич


